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דוח מנכ"ל
א.

רשתות חברתיות
במהלך השבוע האחרון התנהל בקבוצות וואטסאפ שונות שיח בנושא ההסכם הענפי בעקבות אמירות
שקריות ולא מדויקות.
עליי להבהיר את הדברים הבאים:
א .ההתאחדות לא מנהלת משא ומתן על הסכם ענפי חדש עם אף גורם .משא ומתן יתאפשר אם
יתקבלו התנאים הבסיסים שלנו :שמירת התכנון ומחיר המטרה בהסכם ארוך טווח ,משולב
בהסכם של רגולציה המאפשר את התפתחות הענף.
ב .התאחדות מגדלי הבקר לא הסכימה ולא אישרה ,לא בעל פה ולא בכתב ,את המודל המוצע של
מועצת החלב.
ג .במסגרת צוות אסטרטגי ,ההתאחדות מכינה דיון ענפי ,ואחרי דיונים במוסדות נתחיל בסבב
בכל רחבי הארץ.
ד .בחודשים האחרונים פנינו מספר פעמים דרך היומן השבועי ובכנסים ,לכולם ,לבוא עם רעיונות
והצעות.
לסיכום ,אני מציע לכל אחד לפנות אליי בכל שעה ולקבל הסברים ישירים ולא לתת לקבוצות כאלו או
אחרות לפגוע בשיח הרציני המתנהל בין השטח להתאחדות חודשים ארוכים ,ובכלל בשנים האחרונות.
אנו בהחלט נמצאים בתזמון ובהיתכנות אפשרית להגעה להסכם חדש ,ולכן על כל אחד רובצת
האחריות לדבר בנושאים אלו בשיקול דעת.

ב.

תוספת מכסה 2018
אנו מתקדמים לקראת החלטה ,מו קדמת יחסית לשנים האחרונות ,על תוספת המכסה.
כמוזכר ביומן הקודם ,תוספת המכסה תהיה משמעותית יותר ,ומוצע על ידי אנשי המקצוע לבצע
תוספת של  60מיליון ליטר ליצרנים קיימים כדי לעמוד בתנאי הביקוש הקיימים .במהלך השבוע הקרוב
יתקיים דיון בנושא עם שר החקלאות ,ובסיומו נקבל את החלטתו בנושא.
לגבי גובה הרצועות  -החלטה תתקבל ברבעון האחרון של השנה.
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פניות בנושא ספר חברים ואסיפה כללית לא מן המניין
ראשית ,תודה לפונים .הסדרה של ספר החברים תקנה לנו בהחלט כלי מסודר ומדויק לניהול האגודה
שלנו.
האסיפה תתקיים במהלך הרבעון האחרון של השנה.
בתחילת ספטמבר ,לאחר אישור המוסדות לקיום האסיפה ,נפרסם את הפרטים.

ד.

עדכון בנושאי לימודי ענף במסגרות השונות
הפקולטה לחקלאות מפרסמת פתיחת חוגים בנושאים שונים; בקשנו הבהרות ופרטים על תכניות
הלימודים והן יפורסמו בהקדם.
לצערנו ,ההסכם המיוחל עם "רופין" לא יצא לדרך בגלל חוסר הסכמות פנימי בין המרכז הטכנולוגי
לאקדמי של המרכז .הם מנהלים מאמץ גדול לפתור את העניין .בכל מקרה ,ובגלל האחריות המוטלת
עלינו ,אנו עמלים בגיבוש אלטרנטיבה נוספת.
באופן כללי ,אנו בתהליכי הקמה של פורום מנהלי רפתות ענפי וקורס של בעלי תפקידים ברפת.
ההתאחדות רואה בהסדרת הענף מקצועית חלק משמעותי בהתפתחותו העתידית בתוך הסכם ענפי
חדש ,והיא תדרוש מהמדינה שיתופי פעולה בנושא זה.
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